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Dziękujemy wszystkim,
którzy się włączyli, 

za pomoc w organizacji
kiermaszu.
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Zaśpiewaj, najpiękniejsze polskie kolędy ...

Cicha noc, święta noc
Cicha noc, święta noc,
Pokój niesie ludziom wszem,
A u żłóbka Matka Święta
Czuwa sama uśmiechnięta
Nad dzieciątka snem,
Nad dzieciątka snem.

Cicha noc, święta noc,
Pastuszkowie od swych trzód
Biegną wielce zadziwieni
Za anielskim głosem pieni
Gdzie się spełnił cud,
Gdzie się spełnił cud.

Cicha noc, święta noc,
Narodzony Boży Syn
Pan Wielkiego majestatu
Niesie dziś całemu światu
Odkupienie win,
Odkupienie win.

Cicha noc, święta noc,
Jakiż w tobie dzisiaj czas
W Betlejem dziecina święta
Wznosi w górę swe rączęta,
Błogosławi nam,
Błogosławi nam.

Jezus malusieńki

Jezus malusieńki
leży nagusieńki,
płacze z zimna, nie dała Mu
Matusia sukienki.
Bo uboga była.
rąbek z głowy zdjęła,
w który Dziecię owinąwszy,
siankiem Je okryła.
Nie ma kolebeczki
ani poduszeczki,
we żłobie Mu położyła
siana pod główeczki.
Dziecina się kwili,
Matusieńka lili,
w nóżki zimno, żłóbek twardy,
stajenka się chyli.
Józefie stareńki,
daj z ogniem fajerki
grzać Dziecinę, sam co prędzej
podpieraj stajenki.

Pójdźmy wszyscy 
do stajenki

Pójdźmy wszyscy do stajenki, 
do Jezusa i Panienki
Powitajmy Maleńkiego i Maryję
Matkę Jego.
Witaj, Jezu ukochany, 
od Patriarchów czekany
Od Proroków ogłoszony, 
od narodów upragniony.
Witaj, Dzieciąteczko w żłobie,
wyznajemy Boga w Tobie
Coś się narodził tej nocy, byś nas
wyrwał z czarta mocy.
Witaj Jezu nam zjawiony, witaj,
dwakroć narodzony.
Raz z Ojca przed wieków wiekiem,
a teraz z Matki człowiekiem.
Któż to słyszał takie dziwy? Tyś
człowiek i Bóg prawdziwy.
Ty łączysz w Boskiej osobie dwie
natury różne sobie.
O Jezu, nasze kochanie, czemu
nad niebios mieszkanie
Przekładasz nędzę, ubóstwo i
wyniszczasz swoje Bóstwo?
O szczęśliwi pastuszkowie, któż
radość waszą wypowie!
Czego ojcowie żądali, wyście
pierwsi oglądali.
Miłości, to Twojej dzieło z miłości
początek wzięło
Byś nas zrównał z aniołami,
poniżasz się między nami.
Spraw to, Jezu, Boskie Dziecię,
niech Cię kochamy nad życie.
Niech miłością odwdzięczmy
miłość, której doznawamy.
Święta Panno, Twa przyczyna
niech nam wyjedna u Syna.
By to Jego narodzenie zapewniło
nam zbawienie

. Maja
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KALENDARZE ADWENTOWE
W tym roku ilość i jakość kalendarzy adwentowych
przeszła najśmielsze oczekiwania jury. Wybór był
naprawdę trudny. Gratulujemy wszystkim, którzy
przygotowali ciekawe prace. Oto zwycięzcy:

Klasy 1-3 
I miejsce: Iwo Ogorzały, Mikołaj Zachaj, 
II miejsce: Hanna Śliwińska, Zuzanna /Agata
Lenkiewicz 
III miejsce: Agata Mikołajczyk, Michalina Szczekla,

Klasy 4-8 
I miejsce: Pola Wruk/ Maria Wewiór, Jakub
Zabłotowicz 
II miejsce: Hanna Szczekla, Julia Pachulska, Maja
Zalewska 
III miejsce: Maja Malarczyk, Blanka Lebowska,
Zuzanna Wysocka 
Wyróżnienia: Zuzanna Sinkowska, Lena Hnatowska,
Lena/ Amelia Bagińskie, Magda Rębisz, Joanna
Kapciak, Kacper Kucharczyk, Franek Kubiak, Patryk
Ogrodowski, Iga Staliś, Jan Ginter, Jagoda
Jakubowska/ Blanka Zielińska, Patryk Symczyk,
Kacper Wysocki, Marceli Dylewski

Uczniowie najmłodszych klas mieli przyjemność
obejrzeć spektakl "Santa Claus is coming...". Program
specjalnie dla nich przygotowali ich koledzy i
koleżanki z klasy 2 b i klasy 3 b.
Uczniowie pracowali pod opieką p. Karoliny Wasiak,
p. Marty Winnickiej i p. Agnieszki Szkarapaty.

sp.
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         Wolontariusze naszej szkoły w schronisku     
                       "Reks" w Kołobrzegu

    Dary zebrane dla naszych czworonożnych
przyjaciół zostały doręczone! 

    Karmy, którą uczniowie naszej szkoły podarowali
dla schroniska oraz tej, którą wolontariusze kupili za
zebrane środki (dzięki sprzedaży galaretek), było tak
dużo, że wolontariusze musieli poprosić o pomoc w
transporcie członków Stowarzyszenia Przyjaciół
Dwójki.
    Oprócz przywiezionej karmy, ręczników i koców,
wolontariusze zapewnili mieszkańcom schroniska
prawie godzinny spacer, z którego każdy był
zadowolony.
    Do pomocy włączyły się także pani Agnieszka
Gibzińska oraz pani Marta Winnicka.

                                                                    M.P

 
KLUB WOLONTARIUSZA DZIAŁA

AKTYWNIE
                

    Wolontariusze naszej szkoły przygotowali paczki
żywnościowe dla potrzebujących wsparcia osób i
rodzin z naszej gminy. Pomogli  pracownicy
Trzebiatowskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

    Paczki zostały przygotowane dzięki  pieniądzom,
uzbieranym przez wolontariuszy w czasie
sprzedawania deserów na szkolnym korytarzu.

Wiele produktów spożywczych dostarczyli uczniowie
naszej szkoły podczas, specjalnie w tym celu
zorganizowanej, zbiórki. 

                                                                    M.P
.
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Shovel racing
 W tym numerze gazetki przedstawiam kolejny, mało
popularny, sport, o którym większość z was nie
słyszała, mianowicie jest to shovel racing.

Jeźdźcy ścigają się po zaśnieżonym wzgórzu, jadąc
na łopacie. Tak, dobrze widzicie, na łopacie! Jeźdźcy
często dekorują swoje łopaty niestandardowymi
farbami. Wśród zawodników jest duża rozpiętość
wiekowa, od studentów do emerytów.

Ten sport uprawiany jest w niektórych częściach
Stanów Zjednoczonych. 

Konkurencyjne wyścigi łopatą mają swoje korzenie
w ośrodkach narciarskich Nowego Meksyku. Zaczęło
się po tym, jak pracownicy ośrodków narciarskich
używali łopat jako sań, aby szybko przemieszczać się
z jednego miejsca do drugiego.
Ł.I.

.

.

XVII Halowe Mistrzostwa
Gminy Trzebiatów 

w Skoku Wzwyż
14 grudnia 2022r. odbyła się kolejna edycja rozgrywek
między uczniami szkół gminy Trzebiatów. Dziewczęta
i chłopcy rywalizowali w skoku wzwyż. Naszą szkołę
reprezentowali uczniowie klas V, VII i VIII. Zawody
zakończyły się dla nich sukcesem.

Hanna Twarowska zajęła pierwsze miejsce w
kategorii klas VII - VIII, a Nikodem Iwaniec również
pierwsze miejsce, ale w kategorii klas V - VI.

Gratulujemy wszystkim, którzy reprezentowali naszą
szkołę i życzymy kolejnych sukcesów sportowych!

sp
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Czy wiesz, że...?

W 1992 roku została wydana gra oparta na
popularnym filmie "Kevin sam w Nowym Jorku". Gra
jednak zebrała sporą liczbę negatywnych recenzji.

Film natomiast cieszy się niesłabnącą popularnością 
i stał się obowiązkowym punktem programu
telewizyjnego w Święta Bożego Narodzenia.
W tym roku na pewno nie będzie inaczej ...

M.K.

GRA POD CHOINKĘ

Jak co roku w grudniu odbyło się wydarzenie „The
Game Awards”. Najlepszą nagrodę otrzymała gra
Elden Ring. Produkcja japońskiego studia okazała się
hitem na początku tego roku. Jest zdecydowanie
dobrym zakupem pod choinkę na tegoroczne święta.

.

Ważna wiadomość dla kupujących

Już 22 grudnia rozpocznie się zimowa przecena 
na portalu Steam. Jest to dobra informacja 
dla wszystkich graczy komputerowych oraz idealna
okazja, by sprawić sobie lub koledze prezent pod
choinkę, np. omawianą wcześniej grę Elden Ring.

.

.
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